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Com chegada de período chuvoso, cidades 
se preparam para o combate à dengue
Prefeituras pedem colaboração dos moradores para evitar a proliferação do Aedes aegypti

O período chuvoso tem 
preocupado as administra-
ções municipais. O motivo 
é que esta época é marcada 
pelo aumento da proliferação 
do mosquito Aedes aegypti, 
transmissor não somente 
da dengue, mas também do 
zika vírus e chikungunya. Na 
região, Pindamonhangaba, 
Caraguatatuba e Aparecida se 
adiantaram para o combate à 
dengue.

A Prefeitura de Pinda lan-
çou, recentemente, a campa-
nha de combate ao mosquito. 
De acordo com o Município, a 
ideia é evitar altos índices da 
doença em 2021. “Prevenir 
é a melhor forma de evitar a 
dengue, zika e chikungunya. 
A maior parte dos focos do 
mosquito está nos domicílios, 
assim as medidas preventivas 
envolvem o nosso quintal e 
também os dos vizinhos”, ga-
rantiu a secretaria de Saúde, 

Bruna Silva
RMVale

Valéria Santos.
A última ADL (Análise de 

Densidade Larvária) reali-
zada em outubro apontou 
queda para 0.5, abaixo do 

recomendado pelo Ministério 
da Saúde.

No Litoral Norte, Caragua-
tatuba deu início, neste mês, 
ao levantamento da ADL em 

toda a cidade. É esperado que 
cerca de seiscentos moradores 
recebam a visita dos agentes 
de zoonoses para a vistoria. A 
expectativa é que com a aná-

Lixo deixado nas ruas, cenário que pode facilitar a aglomeração e aparecimento de criadoutros do mosquito
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lise seja possível identificar 
os locais mais afetados e com 
maior risco de contaminação.

Após a ADL prever epidemia 
de dengue no próximo ano, 
Aparecida tem intensificado 
as vistorias através do tra-
balho dos agentes de saúde. 
O índice apontado foi de 3.4. 
O número seguro e indicado 
pelos órgãos nacionais de 
saúde seria entre 0 e 1.

Durante as vistorias, no 
mês de outubro, foram cole-
tadas amostras. O Município 
destacou que houve aumento 
nas larvas do mosquito nos 
bairros São Geraldo e Santa 
Rita. Ainda nesta semana, o 
cemitério Pio 12, no Santa Lu-
zia, passou a receber a visita 
dos agentes. Em breve, haverá 
a nebulização do local, além 
da eliminação de criadouros 
e tratamento com larvicida 
nos vasos, pratos e túmulos.

Guaratinguetá ainda não 
divulgou os dados coletados 
pela última ADL. As informa-
ções estão sendo analisadas 
pela pasta responsável.

O Departamento de Cultura 
de Pindamonhangaba realiza 
nesta sexta-feira (20) a sexta 
edição do Pinda Hip Hop. Neste 
ano, o evento será totalmente 
online como medida de preven-
ção contra o novo coronavírus. 
O público poderá acompanhar 
todas as atrações pelo canal do 
Youtube da Prefeitura.

O festival tem classificação 
livre e o objetivo de comemorar 
o Dia da Consciência Negra, 
fortalecer e divulgar o gênero 
artístico do hip hop. que não 
se limita a apenas a apresen-
tações musicais, se expandindo 
a outras manifestações como o 
grafismo e a dança. 

Estão previstas atrações 
inusitadas, como um pocket 
show do Apes e convidados. Os 
participantes poderão curtir a 
coreografia do Cidadãos Bra-
sileiros e da Banda Improviso, 
e o som ficará por conta do Dj 
Preto e Dj Rboy. As batalhas 
de MCs, de break e as danças 
urbanas Jeff Street dance e 
Studio 3D prometem trazer 
muito agito.

Da Redação
Pindamonhangaba

Festival de Hip 
Hop em Pinda

Pelo segundo ano seguido, Festa de São 
Benedito é cancelada em Aparecida
Celebrações religiosas em preparação ao dia do santo são mantidas; medida atende protocolo contra COVI-19

Foto: Marcelo A. dos Santos

A pandemia do novo co-
ronavírus continua a preju-
dicar também o calendário 
turístico/religioso de Apa-
recida. Pelo segundo ano 
consecutivo, a Festa de São 
Benedito não contará com 
a parte recreativa, progra-
mada para abril. A medida 
atende os cuidados para 
evitar uma nova propaga-
ção da Covid-19. Apesar da 
suspensão das atividades 
festeiras da 112ª do evento, 
as celebrações da novena 
em homenagem ao "santo 
cozinheiro" estão mantidas.

A decisão foi anunciada em 
carta aberta publicada pela 
Arquidiocese de Aparecida, 
no final da tarde desta quin-
ta-feira (10), explicando o 
motivo para o cancelamento 
da festa, que chega a atrair 
até trezentas mil pessoas 
de todo Brasil, além de fiéis 
de outros países. “Diante da 
situação que se encontra a 
saúde da população por con-
ta do Covid-19 e pela falta 
da distribuição em massa da 
vacina até o momento, não 
acontecerá a Festa de São 

Marcelo Augusto dos Santos
Aparecida

Benedito 2021. Preservare-
mos a parte religiosa, obede-
cendo o protocolo de saúde 
e prevenção ao coronavírus, 

determinados pelos órgãos 
públicos do Município e 
do Estado (trecho da carta 
aberta)".

O documento segue, des-
tacando "... não autorizamos 
ninguém em nome da Igreja 
(arcebispo, pároco e vigário 

Reunião de fiéis em homenagem ao santo católico durante a festa, que mais uma vez não terá celebrações populares devido à pandemia

paroquial), dos Reis, da Ir-
mandade de São Benedito 
e dos Guardiões ou a quem 
possa interessar a convidar 

grupos de congadas, moçam-
biques e outras modalidades 
culturais”.  

Com a decisão, a comemo-
ração, realizada desde 1909, 
continuará sem a distribui-
ção de doces, desfiles das 
congadas e cavalaria, além 
da tradicional procissão e 
os shows.

Essa não será a primeira 
edição afetada pela ação da 
Covid-19. Programada para 
abril deste ano, a 111ª tam-
bém não contou com os fes-
tejos. No começo deste ano, 
a DRS (Diretoria Regional de 
Saúde) do Vale do Paraíba 
recomendou que Aparecida 
e os hoteleiros do município 
suspendessem as romarias 
com destino à cidade.

Santos Reis - O Encontro 
Nacional de Companhia de 
Reis, que aconteceria no 
mês de janeiro em Apare-
cida, também foi cancelado 
para o próximo ano devido 
à pandemia. Neste ano, o 
evento foi realizado entre 
os dias 17 a 19 de janeiro 
com apresentações das Com-
panhias de Reis, sempre na 
praça Benedito Meirelles, 
local também dos shows 
preparados especialmente 
para o evento.
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Isael aposta em novo legislativo, geração 
de emprego e busca “deputado da cidade”
Prefeito reeleito vê apoio de 44,9 mil como arma para garantir maior força para “destravar” demandas 

A Polícia Civil de Caragua-
tatuba revelou na manhã 
desta quinta-feira (19) que 
investiga se o mesmo grupo 
de criminosos foi responsável 
pelos assassinatos de dois jo-
vens no início desta semana, 
praticados num intervalo de 
apenas quatro horas. A prin-
cipal hipótese da corporação 
é que os casos tenham sido 
motivados por uma disputa 
entre traficantes de drogas.

De acordo com a Polícia, o 

Da Redação
Caraguatatuba primeiro homicídio doloso 

(quando existe a intenção 
de matar) foi registrado 
por volta das 22h da última 
segunda-feira (16) no bairro 
Jaraguá, vitimando um jovem 
de 25 anos. Em depoimento, 
uma testemunha afirmou que 
o rapaz conversava com um 
amigo numa esquina, quan-
do um carro se aproximou. 
Na sequência, um dos três 
ocupantes desceu do veículo 
e fez diversos disparos de 
arma de fogo contra a vítima, 
alvejada na cabeça, pescoço 
e tórax.

O Samu (Serviço de Aten-
dimento Móvel de Urgência) 
foi acionado, mas quando a 
equipe de socorro chegou 
ao local, o jovem já estava 
morto.

Cerca de quatros horas de-
pois, já no início da madruga-
da da última terça-feira (17), 
um adolescente de 16 anos 
foi morto a tiros enquanto 
caminhava por uma via do 
bairro Travessão, que fica 
apenas cinco quilômetros 
do local do primeiro assas-
sinato. Segundo moradores, 
que presenciaram o crime, o 

Assine Agora mesmo!

* Prêmio Pontualidade: Desconto de R$20,00
em todos os planos pagando até o vencimento.
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Polícia investiga possível ligação entre assassinatos em Caraguá
Jovem e adolescente são mortos em curto intervalo de tempo; crimes podem ter relação com o tráfico de drogas

Em clima de otimismo, o 
prefeito reeleito em Pindamo-
nhangaba, Isael Domingues 
(PL), concedeu, na última 
segunda-feira (16), uma cole-

Bruna Silva
Pindamonhangaba

tiva de imprensa avaliando a 
eleição e perspectiva para o 
próximo mandato. O chefe do 
Executivo falou ainda sobre 
saúde, retomada econômica 
e o cenário para as eleições 
em 2022.

Acompanhado pelo secretá-
rio de Governo, Marcelo Mar-

tuscelli, e pelo secretário de 
adjunto da pasta, Alexandre 
Pió, Isael enfatizou que sua 
gestão deve continuar sendo 
“humanizada e inteligente”. 
“Acabou de vez por todas. 
Vamos enterrar de uma vez, 
quem tem na cabeça ainda 
que existe a possibilidade 

Prefeito, Isael Domingues, durante a primeira coletiva de imprensa após sua reeleição em Pindamonhangaba

Foto: Bruna Silva

remota da velha política re-
tornar, esqueça. (…) O futuro 
pede coisas diferentes”.

Sobre a saúde expectativa 
é que com a inauguração do 
AME Taubaté (Ambulatório 
Médico de Especialidades), 
a demanda de exames de es-
pecialistas seja aliviada. Uma 
vez que, segundo Isael, essa é 
a responsabilidade do Estado, 
a unidade deve atender toda 
a região próxima à Tauba-
té. A pasta de saúde opera 
com recursos financeiros 
provenientes do Município, 
Estado e também do Governo 
Federal.

A expectativa é para que no 
próximo mês seja realizada 
uma reavaliação do secreta-
riado. Os comissionados deve-
rão entregar, em breve, cartas 
de exoneração para que haja 
“liberdade de escolha”, con-
forme avaliação de resultado 
das pastas. “Essa é a tendência 
para podermos fazer as ade-
quações em cada secretaria”, 
destacou o prefeito.

Para economia em 2021, 
com cenário desafiador, o che-
fe do Executivo pretende bus-
car parcerias que fomentem 

os investimentos na cidade e 
Pinda volte a liderar o Caged 
(Cadastro Geral de Emprega-
dos e Desempregados).

“A economia começou a ser 
retomada e a chance de as 
pessoas perderem o emprego 
passa a diminuir bastante, 
comparada com o segundo e 
terceiro trimestres deste ano. 
O que observamos é que as 
perdas começam a diminuir 
e há um aquecimento na 
cidade. Algumas plantas de 
empresas que estavam para-
lisadas, começam a ser reto-
madas”, frisou Isael, que citou 
dois projetos com expectativa 
de pelo menos quatrocentos 
novos empregos.

A Prefeitura espera que a 
interlocução com a Câmara 
seja melhorada no próximo 
mandato. Sete dos 11 verea-
dores eleitos são da base do 
prefeito e apenas dois parla-
mentares seguem. “Uma das 
coisas que podem facilitar 
essa interlocução é a votação 
expressiva que tivemos, o que 
significa apoio popular, com 
quase 60% da população (o 
atual prefeito foi eleito com 
44, 912 votos, contra 18.516 

do principal adversário, Vito 
Ardito-PP). Fora isso, pas-
samos a ter a maioria na 
Câmara (sete). Vamos ouvir 
todos. Isso é importante para 
avançar projetos, como o 
Plano Diretor, que está na 
Câmara há oito meses, oito 
meses…”.

Ainda durante a entrevista, 
Isael foi questionado sobre 
o que projetar das eleições 
de 2022. O prefeito reeleito 
prometeu empenhar-se em 
buscar representantes da 
cidade entre os candidatos a 
deputado estadual e federal. 
“Vou me empenhar para que 
possamos ter representantes 
municipais. Ajudar a gente 
e termos representativida-
de nos governos estadual 
e federal. Nos temos hoje 
‘padrinhos políticos’ como o 
André do Prado (deputado 
estadual pelo PL) e Márcio 
Alvino (deputado federal pelo 
PL), nos ajudam bastante, mas 
também não fazem questão 
nenhuma de termos repre-
sentantes da cidade junto. 
Precisamos ter um deputado 
‘da casa’. É um bom momento 
para pensarmos nisso”.

atirador desceu de um carro 
e disparou contra o menor de 
idade, atingido fatalmente na 
cabeça e costas. 

Acionada para analisar as 
duas cenas de crimes, a Polí-
cia Civil Científica constatou 
que as cápsulas encontradas 
nos locais eram do mesmo 

tipo de munição.
A principal linha de inves-

tigação da Polícia Civil é que 
os assassinatos tenham rela-
ção com a disputa entre qua-
drilhas rivais pelo controle 
do tráfico de entorpecentes 
nos bairros Jaraguá e Traves-
são, já que as duas vítimas 

eram supostamente ligadas 
ao tráfico de entorpecentes 
em seus bairros.

Além de ouvirem testemu-
nhas, a corporação analisará 
imagens de câmeras de vide-
omonitoramento para tentar 
identificar os envolvidos nos 
homicídios.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Foto: Divulgação PMC
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Vendo casa no Jar-
dim Esperança ou tro-
co por imóvel menor,  
preferencialmente 
lote. Telefone: 98808-
2677 - Guará
Vende-se terreno 
no engenheiro nei-
va, medindo 10x50 
n o  v a l o r  d e  R $ 
150.000,00. Contato 
3132-8151 ou 99709-
0300 Guará
Vendo casa no par-
que das garças. Lote 
de 500m², com 2 
quartos suite, sala, 
cozinha, garagem, 
varanda. ótimo Local.  
Valor 158.000.00. Te-
lefone: 97403-5292 
ou 99614-2077 - 
Guará
Vende-se cháca-
ra no Bom Jardim, 
com 2 mil metros, 
planos,  no valor de 
175.000.00. Telefone: 
3132-8151 - Guará
Vendo apartamento 
de 2 quartos, no co-
elho neto, com gara-
gem coberta. Apenas 
191.000.00 Telefone: 
99133-5898 - Guará
Vende-se 2 alqueires 
na serra do Gomeral, 

Cor te de cabelo, 
masculino, máqui-
na 10,00, máquina e 
tesoura 15,00. Falar 
com Sílvia. Vou na 
sua casa. Telefone; 
99184-3805
Faço consertos de fo-
gão, limpeza, desen-
tupimento de fornos e 
bocas de fogão. Luiz 
Henrique. Telefone: 
99754-0928
Vendo ou troco imó-
vel no beira rio 1, com 
sobrado, no térreo 
sala, cozinha, banhei-
ro, dispensa e gara-
gem, 1 andar com 
uma suíte grande, 
2 quartos grandes, 
banheiro, area de luz 
e no 2 andar, terraço, 
e uma edícula com 1 
quarto, sala, cozinha 
banheiro e quintal. 
Telefone: 99676-2284
Procuro empregada 
doméstica, de 35 a 55 
anos, de segunda a 
sexta, das 8horas as 
17horas, sabado das 
8horas as 12horas. 
Salário R$: 1.163,55 
+ carteira assinada. 
Contato: 98232-1250
MadeKon móveis, 
tem vaga para auxi-
liar administrativo e 
montador de móveis. 
COntato 99139-4910
Consertos de free-
zer, geladeira, má-
quina de lavar. Acei-
tamos cartão. Tele-
fone: 98124-7638 ou 
99720-8989
Auto peças Brasil. 
Compramos carcaça 
de baterias, auto vila 
Brasil em Guaratin-
guetá. Contato: 3132-
4765 ou 3133-9274
Eletricista residen-
cial, predial, indus-
trial, orçamento sem 
compromisso. Carlos, 
Telefone: 99166-9786
Arquiteta Joyce - pro-
jetos arquitetônicos, 
interiores, desdobra-
mento lotes; bombei-
ros. 98147-0468
Procuro  se rv i ço , 
limpeza de jardim. 
99675-8493
Socorro de elétrica 
e encanador, ins-
talações e reparos 
pronto. Atendimen-
to Junior. Telefone: 
99651-8725
Colocação de forro 
pvc ou de madeira 
e porta sanfonada. 
Ótimo preço. Falar 
com Natal. Telefone: 
98836-3309
Faço poços semi ar-
tesianos. Tratar com 
Célio, no telefone; 
08142-1035 
Connectrp em Cara-
guatatuba faz criação 
de sites, logos, car-
tões de visita, folders, 
panfletos, brindes-
para sua empresa 
ou marca. Criam e 

Montador de móveis, 
monto, desmonto e 
faço pequenos con-
sertos e também pe-
quenos fretes.  Tele-
fone: 3125-9707 ou 
99221-0281
Cor te de cabelo, 
masculino, máqui-
na 10,00, máquina e 
tesoura 15,00. Falar 
com Sílvia. Vou na 
sua casa. Telefone; 
99184-3805
Car los eletr ic ista 
residencial, predial, 
industrial, orçamento 
sem compromisso. 
Te lefone: 99166 -
9786
Faço consertos de 
fogão, limpeza, de-
sentup imento de 
fornos e bocas de 
fogão. Luiz Henrique.  
Te lefone: 99754 -
0928
Tenho disponibilida-
de para faxina aos 
sábados. Falar com 
Ilda no telefone: 12 
99747-8274
Fogão ative, bras-
temp, 4 bocas. Ven-
dendo por apenas 
R$ 400.00. Telefone: 
98280-0011
Carreto Murilo, a par-
tir de 50.00. Cami-
nhão 3/4. Trabalho 
qualquer dia. Telefo-
ne: 12 3126-4265 ou 
98243-2809
Eletricista residen-
cial e pedreiro bom. 
Faça seu orçamento 
com Jued. Telefo-
ne: 98174-1238 ou 
98217-7993
Conserta-se fogão e 
fornos. Faço limpeza 
de fornos e desentu-
pimentos de bocas 
de fogão. Telefone: 
99754-0928. Falar 
com Luiz.
Colocamos forro pvc 
ou madeira e por-
ta sanfonada. Falar 
com Natal, no telefo-
ne: 98836-3309
Preciso de costureira 
com experiência em 
Overlock e galoneira, 
para trabalhar em 
Guaratinguetá. Bons 
ganhos. Telefone: 
99705-1252
Trabalho como faxi-
neira ou diarista. Te-
nho referência. En-
trar em contato com 
Silv ia 3013-7825. 
Silvia
Pintura interna e ex-
terna, lavagem de 
pastilhas, tratamento 
de concreto aparen-
te, textura, graffiato, 
massa projetada. 
Telefone: (12) 2103-

5813
Transporte de pe-
queno por te em 
toda região do litoral 
norte. Telefone: (12) 
98114-7031
Serviços de elétrica 
residencial. Faze-
mos seu orçamento 
sem compromisso. 
Atendemos toda a 
região, é só ligar, 
24horas. Telefone: 
98133-3854
Pintura e reforma 
em geral. Profissio-
nal qualificado com 
garantia do serviço 
prestado. Técnicas 
de apl icação de 
textura, massa cor-
rida, graffiato, latex, 
verniz, etc.Telefone: 
98133-3854
Pinda – Aulas par-
ticulares de Espa-
nhol. Tr.F: 99131-
3913
Pinda – Preciso de 
trabalho – leiteiro/
tratorista/caseiro e 
serviços gerais em 
chácaras, sítios e fa-
zendas. Tr.F: 99725-
2702
Pinda – Faço servi-
ço de montador de 
moveis. Tr.F: 3648-
5934
Pinda – Faço higie-
nização em sofás, 
bancos de carro. 
Orçamento  sem 
compromisso. Tr.F: 
97411-7786
Ubatuba- Lavagem 
e Pintura de telha-
dos. Quer deixar 
seu telhado novo? 
Temos a Solução! 
Lavagem e reparos, 
aplicação de resina. 
Ligue e faça seu or-
çamento. Telefone: 
98133-3854
Ubatuba- Fretes e 
carretos para região 
e grande São Paulo. 
Telefone: 3832-7672

Pinda – vendo Ci-
troen C4 Katch ano 
2010 GLX 1.6 Flex 
– preto. Tr. F: 99618-
6281
Pinda – vendo Bros 
150 KJ ano 2007 – 
49.000 km – somente 
venda. Tr.F: 97401-
6109
Pinda – vendo Agile 
1.4 – Flex – abaixo 
tabela – único dono. 
Doc. Ok. Tr.F: 99110-
4055
Pinda – vendo Celta 
Spirit/LT ano 2012 - 
1.0 8v – Flex – 5pts 
– prata. Tr.F: 98899-
7391
Pinda – vendo moto 
CG 125 Fan ano 2004 
ESD – doc.atrasado. 
Tr.F: 99700-1131
Pinda – vendo Ran-
ger XLT 4.0 4x4 CD 
ano 99 – vermelha. 
Tr. F: 99604-3001
Pinda – vendo Pálio 
Attractive 1.0 Flex 8v 
– 5pts – prata – IPVA 
pago. Tr.F: 99118-
1475
Pinda – vendo Astra 
Sedan ano 2003 - 2.0 
CD Express GLS 8v 

– 4pts – prata. Tr. F: 
99155-2536
Pinda – vendo Uno 
Vivage College 1.0 
ano 2012 – Flex – cin-
za. Tr.F: 99110-4055
Pinda – vendo Honda 
CG 150 Tiitan ano 
2004 – vermelha –
doc. Ok. Tr.F: 98166-
9546
Pinda – vendo Fiesta 
ano 2011 1.0 – prata 
– 4pts. Não aceito 
troca. Tr.F: 99652-
8744
Pinda – vendo ou 
troco HB20 ano 2014 
– 1.6 completo. Tr.F: 
3436-6012/99145-
5110
Pinda – vendo Golf 
ano 95 1.8 – 4pts – 
preto – doc.ok. Tr.F: 
99203-1097
Pinda – vendo Corsa 
Classic VHC 1.0 ano 
2009 – flex, 4pts, pra-
ta. Tr.F: 98139-8574
Pinda – vendo CB 
500 F – branca. Acei-
to carro. Tr.F: 99112-
0077
Pinda – vendo Voya-
ge 1.6 ano 99  - G 

local lindo, com ria-
cos, cachoeiras. R$ 
270.000,00. Telefone: 
99614-2077 - Guará
Vendo casa no Jar-
dim do Vale II, nova, 
2 quatos, sala, cozi-
nha, banheiro, quin-
tal, garagem, 5x25. 
210.000,00. Aceito 
financiamento. Te-
lefone: 3132-8151 - 
Guará
Vendo chácara no 
Monte Verde, com 
casa boa, rio nos 
fundos, piscinas na-
turais. Local lindo, 
telefone: 99614-2077 
- Guará
Vendo casa no São 
Manoel, reformada 
e quitada, com pisci-
na. Valor de ocasião. 
R$ 115mil. Telefone: 
3013-6471 ou 98811-
1252 - Guará
Vende-se uma casa 
em Ubatuba, na rua 
da cascata, à 500 me-
tros da cachoeira do 
ipiranguinhaem tér-
mino de construção, 
faltando apenas aca-
bamentos de pisos 
na cozinha, banheiro 
e sala. Parte de cima 
com uma suíte. Terre-
no mede 7.5 metros 
de frente por 18 de 
fundo. Telefone: 
86 98180-3171 - Gua-
rá
Vendo casa no Jar-
dim do Vale, 3 dormi-
tórios, sala, cozinha, 
banheiro, suíte, 1 
dormitório no quintal. 
R$ 310mil. Telefone: 
996142077 ou 98106-
6670
Vende-se Hotel em 
Aparecida, ótima lo-
calização, alto fatu-
ramento. Telefone: 12 
98800-1600 - Guará
Vendo um kitnet em 
Caraguatatuba, con-
domínio fechado, 
800 metros da praia 
martins de sá, valor 
R$ 550,00 (já incluso 
água, luz, wifi, ampla 
área de lazer, com 
piscina, quadra de 
areia, playground, 
sala de tv e internet, 
salão de jogos, chur-
rasqueiras, na rua da 
faculdade módulo de 
Caragua, uma vaga 
na garagem, portão 
eletrônico, cercas elé-
tricas. Telefone: 11 
94028-6977 - Guará

OPORTUNIDADE: 
VENDE-SE 2 terre-
nos de 500m² cada 
(10m de frente e 
50m de fundo), um 
ao lado do outro 
com área total de 
1000m². Vendo cada 
um por R$55.000,00 
o u  o s  d o i s  p o r 
R$110.000,00. Rua 
22 lotes 7 e 8, Shan-
gri-lá, Pindamonhan-
gaba. Contato: (12) 
98156-1142

Pinda – vendo lote 
Cezar Park . Aceito 
carro. Tr.F: 99167-
6476
Taubaté – vendo ter-
reno 6x25 – Santa 
Cruz. Tr.F: 99713-
7021
Pinda – vendo terreno 
c/380m2 no Manti-
queira. Tr.F: 98186-
9381/98281-3114
Pinda – vendo terreno 
6x25 – doc.ok. prox. a 
Rodoviária. Tr.direto 
com proprietário F: 
99623-4105
Pinda – vendo terreno 
15x25 – Bosque dos 
Eucaliptos/V.S.Be-
nedito. Doc.ok. F: 
99623-4105
Pinda – vendo terreno 
c/500m2, escritura e 
registro – Shangrila. 
Tr.F: 99202-5851
Pinda – vendo terreno 
Araretama – ½ lote. 
Tr.F: 99784-4852
Pinda – vendo área 
de 1.500m2. Tr.F: 
99707-9932
Taubaté – vendo 
casa (nova) Estoril – 
c/73m2 AC – c/1 ste, 
1 dorm., banh. Tr. F: 
99620-1155
Taubaté – vendo 
casa, ótima locali-
zação, c/3 dorms., 
a/serv.c/banh., ga-
ragem 2 carros,. Tr. 
F: 3426-6012/99145-
5110
Pinda – vendo casa 
Mombaça – nova- 
c/2 dorms., s/1 ste, 
sl, coz., banh.social, 
garagem, ótimo aca-
bamento. Aceita fi-
nanciamento. Tr.F: 
3643-1770/99684-
9124
Pinda – vendo casa 
Vila Prado – c/2dor-
ms., s/1ste, sl, coz., 
banh., portão auto-
mático, entrada p/
2carros, edícula nos 
fundos. Tr.F: 99182-
6941
Pinda – vendo apto 
Cond.Pedra Bonita – 
Crispim – c/2dorms.m 
e demais dep. Tr.F: 
99707-7974
Pinda – Troco casa 
no Mantiqueira próx. 
A o  S u p e r m e r c a -
do Bom Preço por 
casa ou chácara for-
mada. Tr.F: 98186-
9381/98281-3114
Pinda – vendo casa 
em Ubatuba – Bairro 
Estufa I. Tr.F: 99183-
8239/99163-0865
Pinda – vendo casa 
C a s t o l i r a .  T r . F : 
99152-8688
Pinda – vendo casa 
Castolira – c/2dorms. 
Sl, coz., banh., Acei-
to carro como parte 
de pagamento. Tr.F: 
99134-3216
Pinda – Troco apto no 
Araretama por casa 
ou apto. Tr.F: 99783-
9488
Pinda – vendo apto 
ótima localização, 
fácil acesso, c/eleva-
dor, garagem coberta. 
Tr.F: 98108-5528
Pinda – vendo apto 
Garden – Santana – 
c/quintal. Tr.F: 98700-
3733/98840-7350

Ubatuba- Consertos 
e manutenção de 
celulares. Troca de 
touch, display, flex, 
desoxidação, desblo-
queio de operadora, 
desbloqueio de se-
nhas, desbloqueio 
de android. Telefone: 
99649-1192
Cuidadora de idoso. 
Acompanho em hos-
pital se necessário. 
Telefone: 3013-6594 
ou 98805-7253
Eletricista, pedreiro. 
Reformas e reparos. 
Bom orçamento. Fa-
lar com Jued. Tele-
fone: 98174-1238 ou 
98217-7993
Nutricionista. Aten-
dimento persona-
lizado. Mais infor-
mações ligue. (12) 
99189 - 4173 Nutr i 
Larissa
Empregos
Preciso de empre-
gada doméstica que 
more no jardim do 
vale, com referência. 
Telefone: 3122-3392 
ou 99756-6896
Contrata-se balco-
nista para a loja da 
fábr ica. Curr iculo 
Avenida João Pes-
soa, 986
Revendedora de lin-
girie e roupas, lucre 
certo. Receba só o 
que vender. Telefo-
ne: 99191-7727
Diversos
Banho e Tosa. Pa-
tas amigas. Banho 
R$ 30.00. Qualquer 

tamanho. Telefone: 
3122-0771

DIVERSOS
Pinda – Vendo 2 ja-
nelas de alumínio c/
vidro (1,20 x 1,00), 
vitraux de alumínio 
c/vidro (0,60 x 0,60), 
guarda-roupas e rack 
com rodinhas. Tr.F: 
99134-2839
Pinda – Vendo Maça 
do amor tradicional 
e com cobertura de 
chocolate, bala baia-
na e bombons sob 
encomenda. Tr.F: 
99721-4774
Pinda – Vendo 2 
bicicletas aro 26 e 
aro 24. Tr.F: 99616-
7583/3522-0580
Pinda – Alugo car-
rinho de pipoca e 
máquina de algodão 
doce para festa de 
aniversár io.  Tr.F: 
99253-0732
Pinda – Vendo mi-
cro-ondas Electrolux 
110v – pouco uso – 
parcelo. Tr.F: 98122-
4819
Pinda – Vendo gela-
deira 220v –branca 
– ótimo estado. Tr.F: 
98228-4604
Pinda – Vendo fre-
ezer Consul Sl im 
110v –funcionamento 
perfeito. Tr.F: 99146-
2576
Pinda – Vendo frita-
deira elétrica Mondial 

SINDICATO DO COMÉRCIO VAREJISTA
BASE TERRITORIAL: APARECIDA, CACHOEIRA PAULISTA, CUNHA, GUARATINGUETÁ PIQUETE, 

POTIM E ROSEIRA.

EDITAL CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
O SINDICATO DO COMERCIO VAREJISTA DE GUARATINGUETA, sito a Rua 
Coronel Pires Barbosa, 190, Centro, Guaratinguetá, - SP com Base nos Municípios de 
Aparecida, Roseira, Potim, Cachoeira Paulista, Piquete, Cunha e Guaratinguetá, informa 
a todas as Empresas Integrantes da Categoria Econômica do Comércio Varejista da 
Microempresas, Empresas de Pequeno Porte, Médio e Grande Porte, que o vencimento 
da Contribuição Sindical Patronal, relativo ao exercício do ano de 2021, de acordo com 
a tabela progressiva por faixa de capital social, conforme obrigatoriamente estabelecida 
pelo artigo 578/591 da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, terá início no dia 31 de 
janeiro de 2021. Informações sobre valores da tabela e guias de recolhimento poderão 
ser obtidas através dos telefones (12) 3132-1544, 97404-2305, ou ainda pelo e-mail: 
sincomercioguara@gmail.com.
Guaratinguetá, 14 de dezembro de 2020.

ELCIO FERREIRA DAMICO
PRESIDENTE
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ELCIO FERREIRA DAMICO 

PRESIDENTE 
 

 

EDITAL DE INTIMAÇÃO  
 

O BEL. HUMBERTO ANDRADE COSSI, Oficial de Registro de 
Imóveis, Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da 
Comarca de Guaratinguetá, Estado de São Paulo, na forma da lei, 
etc., 
 

Em virtude de em todas as tentativas de intimação pessoal através do Registro de Títulos e 
Documentos a mesma não ter sido encontrada, faz a presente INTIMAÇÃO por edital de: 
BERNARDETE PESSINI, brasileira, divorciada, empresária, RG. 21.317.018-SSP-SP, CPF. 
034.382.0198-24, residente e domiciliada nesta cidade, na Rua Maria do Carmo Guimarães 
França, nº 436, Chácaras São Manoel. A intimada deverá comparecer a este Registro 
Imobiliário, situado na Rua Dr. Castro Santos, nº 287 - Campo do Galvão, nesta cidade de 
Guaratinguetá, horário de expediente das 09:00 às 16:00 horas, para efetuar o pagamento 
da importância, posicionada em 26 de novembro de 2020, de R$ 158.187,83, sujeita à 
atualização monetária, aos juros de mora até a data do efetivo pagamento e às 
despesas de cobrança (intimação e publicação de edital), somando-se, também, o(s) 
encargo(s) que vencer(em) no prazo da intimação; do qual é devedor em decorrência de 
atraso no pagamento de prestações relativas a Cédula de Crédito Bancário – Empréstimo – 
Capital de Giro – Imóvel número 237/04/012001429, emitida aos 05.04.2019, que tem por 
objeto o imóvel situado na Rua Zacarias Jorge Boueri, Lotes VINTE E NOVE (29) e 
TRINTA (30), da QUADRA I, do loteamento RESIDENCIAL E COMERCIAL CHÁCARAS 
SELLES – CEP: 12.505-000, nesta cidade de Guaratinguetá-SP, objeto das matrículas 
no CRI sob números 32.876 e 32.875, respectivamente. O prazo para pagamento da 
dívida é de 15 (quinze) dias a contar da terceira e última publicação deste edital, que será 
publicado nos dias 17, 18 e 19, do corrente mês, sob pena de consolidação da propriedade 
do imóvel na pessoa do credor, requerente da intimação, BANCO BRADESCO S/A, nos 
termos do artigo 26 § 7º da Lei nº 9.514/97. 
 

Guaratinguetá, 15 de dezembro de 2020. 
 
 
 

Humberto Andrade Cossi 
Oficial 
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Após um mês sem mortes por 
Covid, Lorena registra dois casos
Vítimas são idosos que sofriam de doenças crônicas; cidade contabilizada 38 mortes

Novos leitos do Pronto Socorro, em Lorena; cidade volta a registrar novas mortes pelo novo coronavírus

Foto: Marcelo A. dos Santos

A secretaria de Saúde 
confirmou no início desta 
semana duas novas mortes 
causadas pelo novo coro-
navírus (Covid-19). Há mais 
de um mês o município não 
registrava óbitos causados 
pela doença. 

No fim da tarde da última 
terça-feira (17), a Prefeitura 
divulgou uma nota de pesar 
sobre o falecimento de um 
idoso de 62 anos. A vítima, 
que possuía comorbidades, 
estava internada na UTI 
(Unidade de Tratamento 

Lucas Barbosa
Lorena

Intensivo) da Santa Casa de 
Lorena desde 25 de outubro. 

Já o primeiro caso fatal 
desta semana foi anunciado 
pelo Executivo no início da 
tarde da última segunda-fei-
ra (16). Também portador de 
doenças crônicas, um idoso 
de 77 anos não resistiu às 
complicações causadas pela 
Covid-19, morrendo na noite 
do último domingo (15). O 
paciente estava sob cuidados 
médicos na Santa Casa de Lo-
rena desde o último dia 10. 

Os óbitos alarmaram os 
moradores e profissionais 
da Saúde, já que o caso até 
então mais recente havia 
ocorrido em 8 de outubro, 

Secretaria de Turismo lança projeto Aparecida Interativa

A Prefeitura de Aparecida 
juntamente com a Secreta-
ria de Turismo lançaram o 
projeto Aparecida Interativa 
que consiste na instalação 
de seis totens informativos 
para uso dos turistas.

O objetivo do projeto é 
permitir que o turista que 
venha conhecer o Santuário 
Nacional de Nossa Senhora 
Aparecida tenha uma ex-
periência incomparável ao 
se deparar com totens que 
tragam informações sobre 
as atrações turísticas do 
município.

Os totens foram instalados 

Thales Siqueira
Aparecida

vitimando uma idosa de 64 
anos.

Diante da confirmação dos 
dois óbitos em poucos mais 
24 horas, o município atingiu 
a preocupante marca de 38 
vítimas fatais da pandemia. 

Segundo o boletim epide-
miológico divulgado pela 
secretaria de Saúde no início 
da noite da última terça-
-feira, Lorena contabiliza 
1.443 infectados pelo novo 
coronavírus, sendo 1.379 
recuperados e 26 em tra-
tamento domiciliar. Já dos 
15 pacientes internados em 
hospitais, seis estão na UTI e 
nove no setor clínico. 

Temendo o avanço da 
doença, o prefeito, Fábio 
Marcondes (sem partido) 
baixou um decreto na última 
terça-feira prorrogando o 
período da quarentena na ci-
dade para até o próximo dia 
30. O documento mantém 
as medidas de flexibilização 
econômica e de normas de 
prevenção ao contágios es-
tabelecidas pelos decretos 
anteriores.

Totens permitem uma interatividade com os turistas ao trazer mais informações sobre pontos turísticos
em pontos estratégicos e 
locais de grande fluxo de 
pessoas. Os espaços contem-
plados com o projeto foram: 
CAT (Centro de Atendimento 
ao Turista), Praça Doutor 
Benedito Meirelles, Praça 
Nossa Senhora Aparecida, 
Avenida Getúlio Vargas, 
Igreja São Geraldo e a esqui-
na das ruas Monte Carmelo 
e Anchieta).

Os visitantes poderão 
utilizar a câmera de seus 
celulares para lerem o QR 
Code (Quick Response Code) 
disponível nos totens. Atra-
vés da leitura do código é 
possível acessar uma página 
que disponibiliza informa-
ções, fotos e a localização 

de quinze pontos turísticos 
da cidade. 

Outro atrativo do painel 
digital é a interatividade, 
pois cada um deles traz uma 
imagem de Nossa Senhora 
Aparecida permitindo que 
as pessoas façam fotos com 
algum atrativo turístico ao 
fundo.

A Secretária de Turismo, 
Márcia Fillippo, relatou que 
a ideia do projeto surgiu 
após a crise sanitária do 
novo coronavírus. “Devido a 
pandemia, pensamos em fa-
zer um tour-virtual visando 
que os romeiros pudessem 
ter acesso a diversos pontos 
turísticos do município. 
Percebemos através do mo-

vimento da página a possi-
bilidade da criação de totens 
pela cidade. Assim surgiu a 
ideia “Aparecida Interativa”.

Fillippo acredita que a 

instalação desses painéis 
podem causar um impacto 
positivo no setor já que pen-
sando em turismo quanto 
mais informação é melhor. 

E, não descarta a possibili-
dade de instalação de totens 
em mais locais da cidade 
através de parcerias com 
empresários.

Totens sendo instalados no Centro de Aparecida; iniciativa busca trazer mais informações para turistas

Foto: Divulgação PMA


